PROGRAMA DE ACÇÃO CONSELHO REGIONAL DO NORTE (2021-2025)
ORDEM DOS BIÓLOGOS

Nota introdutória: as razões de uma candidatura para a Direcção Regional do
Norte da Ordem dos Biólogos (DRN-OB)

Caros Colegas,

Embora já existam profissionais da Biologia desde há várias décadas,
paradoxalmente, nunca pareceu tão difícil mostrar a relevância da nossa actividade
nas várias vertentes da Biologia (Ambiente e Mar, Biologia Humana e Saúde,
Biotecnologia, Educação e Investigação). Simultaneamente, os novos desafios ao
nível da definição das nossas atribuições, dos nossos métodos de trabalho,
tecnologias inovadoras e formas de organização, têm de implicar uma análise
cuidada e uma reflexão profunda sobre o caminho que em conjunto, queremos
percorrer e que objectivos devemos definir para a nossa evolução profissional.
Tendo a OB como atribuições inscritas no seu Estatuto, zelar pela adequada
habilitação profissional dos biólogos e pela regulação da sua atividade, a DRN-OB,
não obstante tratar-se de uma representação regional, propõe-se a contribuir para
o desenvolvimento e reconhecimento da nossa actividade, através da participação
activa na elaboração, discussão, aprovação e implementação de acções formativas
úteis para nossa actividade profissional nas vertentes supramencionadas.
Assim, o nosso propósito major é transformar a DRN-OB num fórum de participação
de todos os Biólogos, com capacidade de verdadeiro diálogo, auscultando os seus
membros, trabalhando as informações e promovendo o reconhecimento das
instituições e dos nossos pares. As tecnologias da informação actuais proporcionam
oportunidades únicas para a comunicação entre nós, permitindo uma discussão e
participação amplas por todos os interessados. A direcção da DRN-OB deve ser o
dinamizador dessa discussão e participação, bem como o promotor de cursos de
formação e workshops no sentido de capacitar e dotar os estudantes de Biologia e
os Biólogos de conhecimentos e competências específicas na área em que
pretendem ou estão a desempenhar a sua actividade profissional. É precisamente
isso que nos propomos fazer com esta candidatura, esperando dos Colegas o voto
de confiança no trabalho que pretendemos desenvolver e cujos pontos principais
expomos abaixo, de forma resumida.
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LINHAS MAJOR
1. Pretendemos constituir uma DRN-OB participada e dialogante auscultando os
seus membros, trabalhando as informações e promovendo o reconhecimento
das instituições e dos nossos pares.
2. Pretendemos colaborar activamente com o/a Bastonário(a), o Conselho
Nacional, Colégios de Especialidade e demais órgãos institucionais na
prossecução dos objectivos e políticas gerais da Ordem.
3. Ensino pré-graduado, pós-graduado/formação contínua dos profissionais –
promover a interligação de diferentes instituições (Faculdades, Sociedades
Científicas, Institutos de Investigação, Hospitais, etc.) na efetivação de reuniões
e/ou cursos que abranjam as diferentes valências da atividade dos Biólogos
(Ambiente, Biologia Humana e Saúde, Biotecnologia, Educação).
4. Ensino secundário: promover a interação entre os professores do secundário e
os biólogos a exercer outras actividades profissionais.
5. Condições para a titulação de Especialista para o exercício reconhecido das
funções – pugnar pelo acesso dos profissionais a exercer a sua actividade nas
unidades funcionais em instituições públicas e privadas à respectiva certificação
pelas entidades Nacionais e Europeias.
6. Qualidade e Boas Práticas – Uniformizar critérios de qualidade e promover a
normalização/standardização mais adequadas às diferentes áreas da prática
profissional.
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PROGRAMA DE ACÇÃO ( 2021-2025)
A nossa proposta de programa de acção foi elaborada com base na definição clara e
sucinta dos temas que nos pareceram mais relevantes no contexto actual da nossa
actividade e da enumeração das acções que pretendemos tomar nesse contexto:
1. Reconhecimento do exercício das funções: é unanimemente aceite a
necessidade do adequado reconhecimento da nossa actividade nas diferentes
áreas da Biologia.
2. Formação específica: Promover acções de formação e pós-graduações, que
embora não conducentes ao título de Especialista, deverão ser devidamente
estruturadas e de qualidade reconhecida, conferindo competências aos
profissionais, tornando-os mais aptos ao exercício da sua actividade após
validação/aprovação do conteúdo programático pelos respectivos Colégios de
Especialidade da OB. Neste contexto, a constante evolução científica e crescente
quantidade de conhecimento específico em cada uma das diferentes áreas exige
igualmente a capacitação dos profissionais já a exercer funções em cada uma das
suas instituições. Pretende-se que estas acções de formação e pós-graduações
não só abordem temas actuais, como conhecimentos práticos relevantes para
cada vertente da actividade de um Biólogo como profissional.
3. Titulação de Especialista: A DRN-OB, deverá contribuir activamente para o
reconhecimento por parte das entidades nacionais e europeias da actividade de
Biólogos (em instituições públicas e privadas). Nomeadamente, em virtude de
não haver formação específica em cada área de actividade dos Biólogos, a
promoção da acreditação de formação específica adquirida em pós-graduações
incluindo programas de 2º e 3º Ciclos (Cursos de Mestrado e Doutoramento) de
Universidades portuguesas, poderá ser uma via para a obtenção da titulação por
cada um dos Colégios de Especialidade da OB.
4. Qualidade e Boas Práticas: no âmbito das suas atribuições, a DRN-OB deve
promover activamente a implementação de mecanismos de controlo de
qualidade, com vista à preservação das boas práticas e à garantia da regulação
profissional.
Certamente que os temas relevantes para a actividade de Biólogo são muito mais
abrangentes do que os assuntos previamente enumerados, pelo que o contributo
de todos será determinante para que a DRN-OB seja sentido como algo “nosso” e
não dos “outros”.
Apelámos, assim, à participação neste acto eleitoral, independentemente das
escolhas, para que a nossa actividade possa sair reforçada através do empenho de
todos NÓS.
Porto, 14 de janeiro, 2021
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